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1. Projektin kulku 

 

Projektin ensimmäinen kaikkien partnereiden yhteistapahtuma oli aloituskokous Den Haagissa 11. -

13.3.2010. Siellä päästiin tutustumaan projektipartnereihin ja projektin johtoon. 

 

Savonlinnan projektiryhmä oli asettanut tavoitteeksi saada aikaan ”Saimaan valkoisen kirjan”, eli 

kuvauksen vesiliikenteen kehittämisestä Saimaan alueella. Projektipartnereiden tavoitteiden 

läpikäynti osoitti, että useimmat partnerit olivat tavoittelemassa kovin erilaisia tuloksia kuin 

Savonlinna. Monien tavoitteena oli historiallisten kanavien ja vesireittien kunnostus 

virkistyskäyttöön, joillakin taas venesatamien rakentaminen, saastuneiden lähivesien puhdistaminen 

ym. Tuossa vaiheessa ei vielä osattu löytää tavoitteiltaan meille läheisiä partnereita lainkaan. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tuli tavoitteeksi tehdä ”Regional analysis” kunkin partnerin tavoitteena 

olevasta kohdealueesta. Savonlinnassa todettiin, että on luontevaa (ja liki välttämätöntä) kuvata koko 

Saimaan (Vuoksen vesistöalue) alue, koska Savonlinnan ympäristön irrottaminen kokonaisuudesta 

antaisi helposti väärän kuvan.  

 

Ennen itse ympäristökuvaustyön aloittamista pidettiin asiantuntijapalaveri (Regional stakeholder 

platform meeting), jossa Saimaan vesiliikenteen, hallinnon, kaavoituksen, aluesuunnittelun, 

virkistyskäytön ja muiden toimijaryhmien asiantuntijoiden kanssa pohdittiin Saimaan nykytilaa ja 

kehitysmahdollisuuksia sekä – tarpeita. 

 

”Regional analysis of Saimaa waterways system and Savonlinna region” valmistui määräaikaan, 

heinäkuuhun 2010 mennessä. Se myös käännettiin suomenkieliseksi versioksi ”Waterways Forward-

kohdealueen yleisanalyysi”. Pääpartnerin edustajat tekivät yhteenvedot partnereiden laatimista 

analyyseistä ja seuraavassa partnerikokouksessa (Milano-Ferrara) 7.-9.9.2010 saatiin tieto projektin 

jakautumisesta kahteen alaryhmään, governance ja environment and climate change. Meille oli 

helppo valinta todeta kuuluvamme governance-ryhmään. 

 

Pääpartnerin organisaatio tuotti partnereiden laatimista aluekuvauksista yhteenvedon (Demo 

Toolbox), johon koottiin partnereiden analyyseissään esittämiä hyviä käytäntöjä. Me Savonlinnasta 

esitimme hyviksi käytännöiksi Pidä Saaristo Siistinä - toimintaa (vapaaehtoisjärjestön hoitamat 

retkisatamat) sekä Saimaan alueen pursiseurojen yhteistyötä seurojen majojen yhteiskäytössä. 

Kumpaakaan ei (jostakin meille tuntemattomasta syystä) hyväksytty projektin good practice – 

esimerkkeihin, vaan meille kerrottiin Saimaan kanavan hallinnoinnin olevan sopiva suomalaisena 

good practice esimerkkinä. 
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Analyysien ja hyvien käytäntöjen selvittyä pidettiin 10.10.2010 asiantuntijatyöpaja Saimaan alueen 

laajan asiantuntijajoukon kesken. Lopputulemana oli, että meidän on jatkotyöskentelyssä syytä 

keskittyä ensisijaisesti Saimaan alueen tärkeimmän vesiliikennemuodon, rahtiliikenteen kehittämisen 

ideointiin. Tämä siksi, että veneilyn ym. muun Saimaan käytön merkitys on toistaiseksi (ja 

oletettavasti melko pitkään) kovin vähäistä rahtiliikenteen merkityksen rinnalla. Tämän päätelmän 

jälkeen selkiytyi myös Savonlinnan yhteistyöpartneriksi Värmland´in lääninhallitus, joka oli myös 

keskittymässä ensisijaisesti Vänernin rahtiliikenteen kehittämiseen. 

 

Partnerien kokouksessa Espanjan Burgosissa 19. -21.1.2011 ohjelmoitiin good practice – 

esimerkkien esittelyvierailut (exchange visit) muutamiin kohteisiin sekä governance että 

environment and climate change – ryhmissä. Savonlinnan osalle tuli järjestää vierailu Saimaan 

kanavalla ja esitellä sen historia, hallinto ja yhteistyö venäläisen osapuolen kanssa. Vierailu 

järjestettiin 5.-8.7.2011 kanavaristeilynä Lappeenrannasta Viipuriin, jossa yövyttiin ja pidettiin 

työseminaari seuraavana päivänä ennen paluuta Lappeenrantaan. Viipurissa oli myös mukana 

venäläisen kanavahallinnon edustajia esittämässä omat näkemyksensä yhteistyöstä ja sen 

kehittämisestä uuden vuokrasopimuksen aikana. Ohjelman järjestelyissä saatiin ratkaisevan suuri 

apu Liikenneviraston ja Saimaan kanavan hoitokunnan edustajilta. Itse risteilypaketin puolestaan 

järjesti ja hoiti Saimaan Matkaverkko Oy. Osallistujina oli projektipartnerin edustajia 6 eri maasta, 

suomalaisten RSP-asiantuntijoiden kanssa osallistujia oli ensimmäisenä päivänä 19 ja toisena 

(venäläisten mukana ollessa) 23. 

 

Ennen Saimaan kanavan exchange visit´iä osallistuttiin Värmlannin edustajien järjestämään 

vastaavaan vierailuun Karlstadissa 10. -11.5.2011. Siellä teemoina olivat sekä tulvien torjunta että 

Vänernin rahtiliikenne. Siellä osallistujamäärä oli valitettavan vähäinen, meidän lisäksemme vain 1 

hollantilainen ja kymmenkunta järjestäjäorganisaation (lääninhallitus) edustajaa. 

 

Irlannissa 13. -16.9. 2011 pidetyssä partnerien kokouksessa esiteltiin Kingstonin yliopiston 

valmistamat ”posterit” kaikista partnereiden hyvistä käytännöistä. Sen jälkeen pääpartneri esitti 

työskentelyn seuraavaksi vaiheeksi alueellisen toimenpidesuunnitelman (Regional Action Plan, 

RAP) tekemisen. Kunkin partnerin tuli valmistaa vähintään 2 RAP`ia hyvien käytäntöjen puitteissa. 

 

Savonlinnan projektiryhmä päätti keskittää RAP:n paikalliselle tasolle. Kohteeksi valittiin 

Savonlinnan uuden syväsataman käyttö- ja varustelusuunnittelu. Siihen tilattiin konsulttiselvitys 

Sampsa Kokolta. Selvitys tehtiin haastattelemalla sekä nykyisiä syväsataman käyttäjiä että 

potentiaalisia uusia, lähinnä PK-teollisuuden yrityksiä. Selvityksen väliraportti ”Case-selvitys 

Savonlinnan uuden syväsataman varustelusta ja käyttöpotentiaalista osana Waterways Forward-

hanketta” valmistui lopullisesti 23.12.2011. 

 

Ensimmäisen RAP´in, ”Savonlinna multimodal transportation HUB” perusosiot valmistuivat 

määräaikaan, vuodenvaihteeseen 2011/12 mennessä.  
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Projektiryhmä piti asiantuntijapalaverin (RSP-meeting) 10.1.2012. Siellä esiteltiin asiantuntijoille 

syväsatamaraportin tulokset ja saatiin asiantuntijapalautetta erityisesti haastateltujen PK-yritysten 

toiveisiin aikataululiikenteestä, osalastien käytöstä ja konttiliikenteestä Saimaalla.  

 

Partnerien yhteiskokous Budapestissa 18.-21.1.2012 antoi suuntaviivat ja aikataulut tuleville 

työvaiheille. Kokouksen työryhmätyöskentelyssä käytiin läpi RAP´ien valmistelua ja metodiikkaa. 

Kokouksessa myös esiteltiin alustava luonnos projektin loppuraporttiin EU:n komissiolle 

esitettävistä toimenpidesuosituksista (Joint policy recommendations ). 

 

Yhteistyö Värmlannin kanssa jatkui toisen RAP:n aihetta ja sisältöä kehiteltäessä. Eri lähteistä 

saatiin vahvistusta sille, että multimodaalisten HUB´ien tulee muodostaa riittävän tiheä verkosto, 

jossa esiautokuljetusmatkat jäävät riittävän lyhyiksi. Tämän ajattelun varmistamiseksi käytiin 

(Sampsa Kokko ja Harri H Lallukka) 22. -23.2.2012 Karlstadissa keskustelemassa Vänernin 

liikenteen asiantuntijoiden kanssa. Värmlannin projektihenkilöiden (Katarina Nordmark, Ida 

Kullgren) lisäksi keskusteluun osallistui asiantuntijakonsultti  Bertil Arvidsson, johon olimme 

tutustuneet jo ”exchange visit”ien yhteydessä. Käsitykset HUB-verkostosta, säännöllisestä 

aikataululiikenteestä sekä konttiliikenteen välttämättömyydestä vahvistuivat tuon keskustelun 

kuluessa.  

 

Sampsa Kokon selvitystyön toinen vaihe painotettiin siten, että siinä tarkasteltiin Savonlinnan 

syväsataman varustelua ja käyttöpotentiaalina osana koko Saimaan kattavaa HUB-verkostoa. 

Loppuraportti ”Case-selvitys Savonlinnan uuden syväsataman varustelusta ja käyttöpotentiaalista 

osana Waterways Forward-hanketta” valmistui 30.3.2012. 

 

Projektin pääpartnerin vaatima toinen RAP koostettiin myös Saimaan HUB-verkoston 

kehittämisestä. Yhteenveto ”Saimaa logistic HUB  network” valmistui määräaikaan mennessä 

samoin kuin pääpartnerin pyytämä kummankin RAP:n excel-taulukkomuotoinen yhteenveto. 

 

Alkukesän 2012 aikana työstettiin Värmlannin projektiryhmän kanssa kahta ehdotusta projektin 

loppuraportin Joint policy recommendations-osioon. Toisessa esitetään vesiliikenteen tasavertaista 

kohtelua muiden liikennemuotojen kanssa sekä hinnoittelussa että infrainvestoinneissa ja EU:n 

rahoitusjärjestelyjen ulottamista kattamaan myös HUB-verkoston perusinvestoinnit. Toisena 

esityksenä esitettiin perustettavaksi kaikkiin sisävesiliikennettä harjoittaviin maihin ”Inland 

navigation promotion centre”-organisaatio aluksi EU:n tukemana ja myöhemmin PPP-pohjalla sekä 

sisävesiliikenteen yleisen informaation jakajaksi ja lobbausorganisaatioksi että myös yritysten 

vesiliikennelogistiikan koulutus- ja selvitysorganisaatioksi. Molemmat ehdotukset saatiin mukaan 

pääpartnerin laatimaan  Joint policy recommendations-yhteenvetoon. Nämä käytiin läpi partnerien 

yhteiskokouksessa Telemarkissa Norjassa 5.-7.9.2012 ja vahvistettiin tuon kokouksen jälkeen 

lopulliseen muotoonsa. 

 

Savonlinnan projektiryhmän työn tuloksia ja työn aikana saatuja vaikutteita esiteltiin kolmessa 

”Road Show”-tilaisuudessa Lappeenrannassa (19.9.), Kuopiossa (20.9.) ja Joensuussa (myös 20.9.). 
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Teemana oli kustannustehokkaan logistiikan vaikutus yritysten ja työpaikkojen säilymiseen ja 

syntymiseen Itä-Suomessa. Tilaisuuksiin kutsuttiin kaupunkien elinkeinoyhtiöiden, Ely-keskusten, 

kauppakamarien ja kaupunkien satama-/elinkeinotoimen edustajia. Mukana alustajana oli myös 

Bertil Arvidsson, joka kertoi ruotsalaisista toimenpiteistä rannikko- ja sisävesilaivaliikenteen 

kehittämisessä sekä vesitiekuljetusten roolista tavaraliikenteen kokonaislogistiikassa Ruotsissa. 

 

Projektipartnereiden yhteinen päätöskokous pidettiin Pariisissa 6.-9.11.2012. Siellä käytiin läpi 

projektin tuloksia sekä kuultiin alustuksia eri maista vesiteiden hyväksikäytöstä ja kehittämisestä. 

 

Lopulliset projektin tulokset esiteltiin Brysselissä 11.12. komission edustajille ja 

projektipartnereiden esittämille asiantuntijoille. Tässä tilaisuudessa ei Suomesta ollut edustajia 

lainkaan. 

 

 

2. Muut tapahtumat ja toimenpiteet projektin aikana 

2.1. Itä-Suomen liikennestrategia-yhteistyö 

 

Kesällä 2011 saatiin tieto Itä-Suomen liikennestrategiasuunnitelman valmistelutyöstä. Etelä-Savon 

maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen edusti Etelä-Savoa työryhmässä. 

Vauhkosen ja projektiryhmän neuvottelussa todettiin, että vesiliikenteen roolin saaminen riittävän 

painokkaasti liikennestrategiaan edellyttää tehokkaan kokonaislogistiikan korostamista ja 

vaikuttamista riittävän tiheän terminaaliverkoston luomiseen kattavasti koko Itä-Suomen alueelle. 

 

Projektin ja liikennestrategiatyön yhteistyö on toiminut koko ajan henkilötasolla Sampsa Kokon ja 

Jarmo Vauhkosen kesken. Projektin RAP´eissa esittämät ajatukset logistisen HUB-verkoston 

luomisesta Saimaan alueen kattavasti tukevat osaltaan liikennestrategiaan esitettyä eri 

liikennemuotojen solmupisteverkoston luomista. 

 

2.2. INE (Inland Navigation Europe) ja Platina-projekti 

 

Projektin aikana oltiin yhteydessä INE:een ja varsin läheisessä yhteistyössä ja tietojen vaihdossa  

Suomen Vesitieyhdistykseen, joka on INE:n hallinnoiman Platina-projektin suomalainen partneri. 

Platina-projekti järjesti kaksi ”Barge to Business” seminaari- ja neuvottelutapahtumaa, joihin 

molempiin osallistuttiin projektin aikana.  

 

Brysselissä 30.11. -1.12.2010 oltiin mukana Vesitieyhdistyksen esittelystandillä jossa esiteltiin 

Savonlinnaa ja Saimaata sekä WF-projektia. Business-tapaamisissa haettiin kontakteja 

keskieurooppalaisiin varustamoihin, jotka olisivat mahdollisesti kiinnostuneita Saimaan liikenteen 

uusista kuljetusvirroista. Tältä osin tulos jäi laihaksi. Sen sijaan tapahtuman esitelmissä saatiin 

arvokasta tietoa vesiliikenteen kehityksestä ja pullonkauloista Keski-Euroopassa. Ongelmina ovat 

vanhentunut aluskanta, multimodaalisten terminaalien puute (hajanaisuus) sekä aluskuljetusketjun 

monivaiheisuus ovelta ovelle-palvelua tarvitsevan asiakkaan näkövinkkelistä. 
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Wienissä 13. -15.3.2012 seminaarissa käsiteltiin erityisesti uusia tuotteita aluskuljetuksiin 

(bioenergiaraaka-aineet, pelletit, juurekset, vilja) sekä niiden edellyttämiä palveluita terminaaleissa. 

Matkan yhteydessä myös tutustuttiin Wienin satamaan, joka on suuri Tonavan varrella oleva 

logistiikkakeskus (11 milj. tn/v) kaikenlaisille tuotteille ja raaka-aineille. 

 

Wienin seminaarin yhteydessä saatiin myös kontakti hollantilaiseen Mercurius-varustamoon, jonka 

tj. Robert-Jan Zimmerman kertoi olevansa kiinnostunut jatkossa selvittämään Saimaan 

rahtiliikenteen mahdollisuudet ja businesspotentiaalin. 

 

2.3. Sjöfartsforum (www. maritimeforum.se) 

 

Harri Lallukka kävi tutustumassa Ruotsin vesiliikenteen edunvalvontajärjestöön, Sjöfartsforum´iin 

14.6.2011. Tj Anna Risfeldt-Hammargrenin kanssa käyty keskustelu oli sangen hyödyllinen. 

Sjöfartsforum on koonnut laajasti koko Ruotsin vesiliikenne-elinkeinon, sekä järjestöt että yksityiset 

yhtiöt ja alan yksityishenkilöitä oman sateenvarjonsa alle. Organisaatio toimii tiukalla budjetilla vain 

jäsenmaksujen varassa. Sen tärkein toimintamuoto on saada aikaan kontakteja ja keskusteluja 

poliitikkojen kanssa. Forum järjestää säännöllisesti tapaamisia (”aamukahvikokouksia”) eri 

puolueiden parlamenttiryhmien sekä eri ministeriöiden johtavien virkamiesten kanssa. Lisäksi 

Forum järjestää vuosittain ”Maritime Day”-tapahtuman, jonne saadaan säännöllisesti EU:n 

komission edustajia ja muita alan kehityksen kammalta tärkeitä puhujia ja osallistujia. Lisäksi 

yhdistys julkaisee Internetissä n. joka toinen kuukausi uutiskirjeen (www.maritimeforum.se), jossa 

kerrotaan alan ajankohtaisista tapahtumista. 

 

3. Projektin aikana saadut havainnot ja työn tulokset 

 

3.1. Projektissa tehdyt raportit ja selvitykset 

 

• Projektin toimintaympäristön kuvaus ”Regional analysis of Saimaa waterways system and 

Savonlinna region” myös käännettiin suomenkieliseksi versioksi ”Kohdealueen analyysi, 

Vuoksen vesistön yleiskuvaus” 

• Savonlinnan uuden syväsataman varusteluun ja käyttöpotentiaalikartoitukseen tilattiin 

ulkopuolisen asiantuntijan (MH Sampsa Kokko) laatima selvitys. Se valmistui kahdessa 

osassa. Selvityksen otsikko on ”Case-selvitys Savonlinnan uuden syväsataman varustelusta 

ja käyttöpotentiaalista osana Waterways Forward-hanketta” 

• Projektiin kuuluvat alueelliset toimintasuunnitelmat (Regional Action Plan) synnytettiin 

englanninkielisinä versioina. Otsikot ovat: ”Savonlinna multimodal transportation HUB” ja 

”Saimaa logistic HUB network” 

• Osana projektin työtä selvitettiin uuden matkustajalaivavarustamon avuksi erilaisia reitti- ja 

ohjelmavaihtoehtoja varustamon suunnittelemille viikon teemaristeilyille. Samoin 

selvitettiin suomalaisia merenkulun turvamääräyksiä ja viranomaisyhteyksiä varustamon 

käymien neuvottelujen tueksi. 
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• Ehdotukset alueellisiksi toimenpiteiksi vedettiin yhteen projektiryhmän toimesta 

’projektikorteiksi’. 

 

3.2.  Projektin loppuyhteenvetoon saadut esitykset 

 

• yhdessä Värmlannin  kanssa saatiin muokatuksi kaksi ehdotusta koko projeketin 

loppuraporttiin liittyviin Joint Policy Recommendations- esityksiin.  

Toisessa ehdotettiin rahtiliikenteen tarvitsemien terminaalien ja satamien sisällyttämistä 

riittävässä määrin EU:n rahoitusjärjestelyihin sekä aluskuljetusten saamista tasavertaiseen 

kustannuskilpailuasemaan kaikissa EU:n jäsenmaissa muiden kuljetusmuotojen kanssa, jotta 

voidaan saada tavaraliikennettä siirretyksi ympäristöystävällisempään rannikko- ja 

sisävesiliikenteeseen teiltä ja rautateiltä. 

Toisessa ehdotuksessa esitetään kaikkiin Euroopan sisävesiliikennettä harjoittaviin maihin 

perustettavaksi Sisävesiliikenteen edistämiskeskus, joka toimisi PPP-pohjalla tiiviissä 

yhteistyössä paikallisen yritysmaailman kanssa. Keskus voisi toimia erilaisten selvitysten ja 

raporttien tuottajana, järjestää vesiliikenteen koulutusta sekä olla yritysten tukena monin eri 

tavoin 

 

3.3.  Alustukset eri tilaisuuksissa, laaditut lausunnot 

 

• Juha Turtiainen esitti 13.11.2011 Savonlinnassa pidetyssä Itä-Suomen 

liikennestrategiaseminaarissa pyydetyn puheenvuoron ”Itä-Suomen vesiliikenteen 

tulevaisuudennäkymät” 

• Suomen Vesitieyhdistys ry:lle valmisteltiin vuoden 2011 aikana lausuntoluonnokset 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemiseen U 34/2011 vp 

komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

huviveneistä ja vesiskoottereista (ns. huvivenedirektiivin uudistaminen sekä 

luonnos lausunnoksi eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnan 

asiantuntijakuulemisessa hallituksen esitykseen HE 103/2011, lait laivaväestä ja 

alusturvallisuudesta 

 

3.4.Projektin aikana tulleita havaintoja ja faktoja 

 

• tavaraliikenteen volyymit kasvavat talouden taantumasta huolimatta 

- yleinen kulutus kasvaa BKT:tä voimakkaammin 

- uudet massakuljetustuotteet (malmi ja muut maa-ainekset, pelletit, puuhake ym. 

bioenergiaraaka-aineet, erilaiset lajitellut jätteet, maatalouden lannoitteet ja 

tuotteet, kuten juurekset ja vilja jne) 
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• eri maissa tehdyissä selvityksissä on rannikko- ja sisävesiliikenteessä on todettu 

olevan käyttämätöntä kapasiteettipotentiaalia ja sen hyödyntäminen on tehtävissä 

sangen pienin investoinnein. Samalla voidaan kokonaan välttyä tai ainakin lykätä 

kalliita infrainvestointeja tie- ja rataverkkoon. Mm. Ruotsin valtio on päättänyt 

uudistaa Södertäljen kanavan nykyistä suurempaa aluskokoa palvelemaan 

(investointi 500 mSKR). 

• tavaraliikenteessä aluskuljetus voi toimia kilpailukykyisesti muiden 

kuljetusmuotojen kanssa, jos: 

- kaikkien kuljetusmuotojen käytettävissä on multimodaalinen terminaaliverkosto, 

jossa on riittävä palvelukyky ja –varustus 

- terminaaleissa on tehokkaat koneet, määrältään ja laadultaan riittävät varastotilat 

eri tuotteille, mahdollisuus varastoinnin ohessa tehtäviin lisäarvopalveluihin 

(säkitys ym. pakkaus, lajittelu ja pienimuotoinen jatkojalostus jne) 

- valtioiden tukipolitiikka maanteille ja rautateille saadaan vastaamaan vesiteiden 

saamia tukia ja näin saadaan aluskuljetukset tasavertaiseen kilpailuasetelmaan 

muiden tavaraliikenteen kuljetusmuotojen kanssa (erit. ruotsalainen ongelma) 

• terminaaliverkosto tulee olla satamien tavoin osa yhteiskunnan (valtio, kunnat) 

rakentamaa infraa, jolla osaltaan tuetaan paikallisen teollisuuden ja työpaikkojen 

kehittämistä 

• aluskuljetuksissa vanhentunut, tehoton aluskanta tulee saada korvatuksi uusilla eri 

tuotteille suunnitelluilla aluksilla 

• aluskuljetusketjun monivaiheisuus käyttäjille tulee eliminoida tarjoamalla 

kokonaiskuljetuspaketteja ovelta ovelle aluskuljetusoperaattorin toimesta 

3.5.PK-teollisuus on kiinnostunut aluskuljetusvaihtoehdosta, mutta sen käyttö nykyisen on 

mahdotonta pienille tavaravolyymeille. Säännöllinen linjaliikenne, yhdistetyt lastit ja 

konttiliikenne ovat välttämättömiä aluskuljetusvaihtoehdon saamiseksi PK-

teollisuudenkin käytettäväksi. 

3.6.Projektin hyötyjä Savonlinnan seudulle 

 

• projektin aikana saatiin läheinen kontakti useisiin hyviin yhteistyötahoihin 

(Värmlannin maakuntahallinto ja Bertil Arvidsson / Ruotsi, VNF / Ranska, Navigli 

Lombardi / Italia), joita voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa hankkeissa, erit. 

matkailuhankkeissa 

• saatiin synnytetyksi uusi matkustajalaivayritys (Saimaa Hotelships and Cruising 

Oy), jonka tavoitteena on saada uusi risteilyalus Saimaalle kesän 2014 alussa 

• saatiin kontakti Saimaan rahtiliikenteestä kiinnostuneeseen hollantilaiseen 

Mercurius-varustamoon. Sen tj. Robert-Jan Zimmerman on rakennuttanut useita 

uusia erikoisrahtialuksia K-Euroopan liikenteeseen erilaisten tuotteiden kuljetuksiin. 
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Varustamo on kiinnostunut Saimaan uusista potentiaalisista volyymirahdeista 

(bioenergiaraaka-aineet, maa-ainekset ym.) ja on valmis tutkimaan niiden 

businesspotentiaalia, kunhan ne todella realisoituvat. 

Varustamon toimintaperiaate on uusi, mielenkiintoinen ja muista poikkeava. 

Mercurius rakennuttaa uuden laivan, johon osaomistajiksi hankitaan alusta 

käytännössä operoiva paikallinen miehistö. Aluksi miehistön omistusosuus on pieni 

(n. 10%), mutta sitä kasvatetaan vuosittain aluksen aikaansaaman tuloksen 

perusteella niin, että Mercurius irrottautuu omistuksesta 10 vuoden kuluttua ja sen 

jälkeen alus on kokonaan miehistön omistama. 

•  saatiin kansainvälisiä näkemyksiä vesiliikenteen tulevaisuudesta ja siihen liittyvän 

infran tulevista vaatimuksista. Näitä voidaan hyödyntää Vuohisaaren uutta 

syväsatamaa rakennettaessa ja kehitettäessä sekä markkinoitaessa Savonlinnaa ja 

Pääskylahden teollisuusaluetta uusille yrityksille 

• projektissa saatiin kokemusta Interreg IVC-hankkeiden hallinnoinnista, jota 

mahdollisissa tulevissa EU / Interreg –hankkeissa pystytään hyödyntämään ja 

toimimaan tarvittaessa jopa projektien pääpartnerina  

 


